VOORWAARDEN 42nd AVENUE
1. Contractant 2 zal vanaf hier verder ”AVENUE” genoemd worden.
2. Contractant 1 contracteert bij “AVENUE” het aan vermelde optreden, onder de condities en voorwaarden zoals
genoemd in deze overeenkomst.
3. De in het contract vermelde vergoeding is een bruto-uitkoopsom dus inclusief alle belastingpremies zoals
loonbelasting / premie volksverzekeringen en sociale verzekeringspremies GAK).
4. Het totaalbedrag van de aan vermelde vergoeding zal door Contractant 1, zonder schuldvergelijking en/of korting,
aan “AVENUE” worden voldaan, volgens de vermelde betalingsconditie.
Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling van al hetgeen Contractant 1 aan “AVENUE” verschuldigd is, zijn de kosten
van invordering, zowel in als buiten rechte à 15% excl. BTW van het in te vorderen bedrag, voor rekening van
Contractant 1. Bovendien zal Contractant 1 aan “AVENUE” een rente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand.
5. “AVENUE” verplicht zicht naar beste kunnen op te treden en zal zoveel mogelijk de instructies van Contractant 1
opvolgen, voor zover deze instructies geen inbreuk maken op de artistieke prestaties van “AVENUE” of het optreden.
6. Contractant 1 verklaart hierbij met de prestaties van “AVENUE” en het vermelde optreden, alleszins bekend te zijn.
7. Iedere schade aangebracht aan instrumenten etc. van “AVENUE” en veroorzaakt door publiek, wordt door
Contractant 1 volledig vergoed tegen taxatiewaarde van deze instrumenten etc. en wel binnen twee maanden nadat
eventuele schade is toegebracht. Uit te betalen door Contractant 1 aan “AVENUE”.
8. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd, als gevolg van enig overheidsbevel of als gevolg van enige
andere overmacht, zijn Contractanten gerechtigd de onderhavige overeenkomst als vervallen te beschouwen.
Contractant 1 staat in voor het aanwezig zijn van alle eventueel vereiste vergunningen en kan zich bij het ontbreken of
weigeren daarvan niet op overmacht beroepen.
9. Bij een buitenlands optreden of Tv-opname van “AVENUE” kan deze overeenkomst geannuleerd worden.
Contractant 1 kan in onderhavig geval geen aanspraak maken op een financiële vergoeding. “AVENUE” zal in
onderhavig geval naar beste kunnen voor vervanging zoeken, echter “AVENUE” kan op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld voor deze vervanging.
10. Indien “AVENUE” op weg naar het optreden moeilijkheden ondervindt, waardoor de mogelijkheid bestaat dat hij
niet tijdig op de plaats van optreden aanwezig kan zijn, dient “AVENUE”, voor zover het mogelijk is, zo spoedig
mogelijk Contractant 1 hiervan op de hoogte te stellen.
11. “AVENUE” is verplicht, indien deze door ziekte of ongeval of andere overmacht verhinderd is op te treden, dit
terstond aan Contractant 1 te laten weten. Contractant 1 heeft het recht, indien hem ziekte of ongeval van “AVENUE”
wordt gemeld, door een zijnerzijds benoemd controlerend geneesheer een onderzoek te doen instellen.
Contractant 1 kan in onderhavig geval geen aanspraak maken op een financiële vergoeding.
“AVENUE” zal in onderhavig geval naar beste kunnen voor vervanging zoeken, echter “AVENUE” kan op geen enkele
manier aansprakelijk worden gesteld voor deze vervanging.
12. Behoudens overmacht zal bij niet nakomen van deze overeenkomst door een der Contractanten een
schadevergoeding, gelijk aan tenminste éénmaal vermelde vergoeding, moeten worden betaald door de nalatige
Contractant aan de andere. Deze schadevergoeding kan terstond en zonder gerechtelijke tussenkomst worden
opgevorderd. Alle hieraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de nalatige Contractant.
13. Indien een van de Contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere Contractant zich niet aan de
bepalingen van deze overeenkomst heeft gehouden, brengt eerstgenoemde Contractant hiervan binnen vijf dagen na
datum/data van optreden de andere Contractant per aangetekend schrijven in gebreke te stellen.
14. “AVENUE” ontvangt van Contractant 1 twee gratis consumpties van eenvoudige aard per persoon per uur, te
rekenen vanaf twee uur voor aanvang van het optreden tot en met een uur na afloop van het optreden.
15. Indien deze overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening door Contractant 1 ondertekend is geretourneerd
heeft “AVENUE” het recht deze overeenkomst als vervallen te beschouwen.
16. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen door Contractanten worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter binnen het arrondissement van de woonplaats van “AVENUE”. Enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot
opschorting van enige betalingsverplichting.
17. De eventuele kosten te heffen door het bureau voor muziekauteursrecht (BUMA) komen voor rekening van
Contractant 1.
18. Contractant 1 zal zorgdragen voor een deugdelijke afsluitbare kleedkamer.
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